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1ª TURMA DO STF DECIDE QUE NÃO CABE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONTRA 
DECISÃO DOS JURADOS QUE ABSOLVE PELO QUESITO GENÉRICO NO TRIBUNAL 
DO JURI 

 
Em habeas corpus da Defensoria Pública de Minas Gerais, a Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu que não é possível ao Ministério Público recorrer de decisão 
do Tribunal do Júri que absolveu réu com base no quesito absolutório genérico (art. 483, III 
do CPP) sob fundamento da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos. 
  
A mudança de entendimento se deve à alteração na composição do colegiado, em razão da 
saída do ministro Luiz Fux para a Presidência da Corte e do ingresso do ministro Dias Toffoli 
na Primeira Turma. A Turma cassou decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-
MG) que havia determinado ao Tribunal do Júri a realização de novo julgamento de um réu 
que fora absolvido no quesito absolutório genérico. 
 
Por maioria dos votos, o colegiado aplicou seu novo entendimento sobre o princípio da 
soberania dos vereditos. O relator do HC, ministro Marco Aurélio, foi acompanhado pelos 
ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, todos votando pelo deferimento da ordem. Restaram 
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, que votaram pelo 
indeferimento do pedido com base em precedentes anteriores da Turma. Clique AQUI para 
acompanhar o andamento da decisão. 
 
 
6ª TURMA DO STJ CONCEDE HC COLETIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 
PAULO ESTABELECENDO REGIME ABERTO A TODOS OS CONDENADOS POR 
TRÁFICO DE DROGAS A PENA DE 1 ANO E 8 MESES EM SÃO PAULO 

O caso foi levado ao STJ pela DPSP inicialmente num HC individual que postulava regime 
aberto para em caso de tráfico privilegiado com pena de 1 ano e 8 meses no regime fechado. 
Mediante um pedido de aditamento feito pelo Núcleo de 2ª Instancia e Tribunais Superiores 
fincado em uma pesquisa feita pelos Núcleos especializados de execução penal, foi 
ampliado, sendo concedido a todos os condenados por tráfico privilegiado que cumpriam 
pena de um ano e oito meses em regime fechado. Cerca de 1.100 pessoas foram 
beneficiadas pela atuação estratégica e inovadora da Defensoria Paulista. 

O relator, Min. Rogério Schietti concedeu a ordem coletiva para conceder regime aberto a 
todos os condenados por tráfico privilegiado a 1 ano e 8 meses no Estado. Determinou, 
ainda, a revisão do regime para aqueles com pena até 4 anos. Por fim, deu salvo conduto 
para que nas próximas condenações por tráfico privilegiado com pena mínima seja desde já 
aplicado o regime aberto. A ordem foi concedida por unanimidade, exceto no salvo conduto, 
com ressalvas da Min. Laurita, que ficou vencida. Clique AQUI para ler a decisão. 

STJ DECLARA, EM CONFLITO SUSCITADO, A COMPETENCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL PARA AÇÃO ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO 
PADRONIZADO PELO SUS 
  
Em julgamento do Conflito de Competência nº 174.288, envolvendo os interesses de um 
assistido da Defensoria Pública de Minas Gerais, o Ministro Gurgel de Faria, em decisão 
monocrática, reconheceu a competência da 2º vara da Fazenda Pública Estadual e 
Autarquias de Belo Horizonte para processar e julgar demanda envolvendo o fornecimento 
de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde. 
 
No caso, a Justiça Estadual, entendendo ser caso de litisconsórcio passivo necessário, 
determinara a inclusão da União no polo passivo e, após declinou da competência, 
remetendo os autos à Justiça Federal, que por sua vez, ao argumento da solidariedade e de 
tratar-se de litisconsórcio passivo facultativo, suscitou o conflito de competência em 
comento. 
 
O relator ao estabelecer a competência da Justiça estadual, citando o art. 955, PU, I e II do 
CPC/15 e o art. 109, I da carta Magna, concluiu que compete ao autor a faculdade de eleger 
contra quem pretende demandar, assumindo inclusive os riscos inerentes a esta opção 
 
A decisão é importante na medida em que fortalece a tese da solidariedade dos entes 
federativos no que tange às demandas de saúde (Tema 793 da repercussão geral do STF , 
julgado no RE 855.178), o que vem sendo contestado por alguns juízes de 1º grau da Justiça 
Estadual de Minas Gerais. Clique AQUI para ler a decisão. 
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PAUTAS IMPORTANTES 

DO STF NO MÊS DE 

OUTUBRO QUE O GAETS 

ESTÁ HABILITADO COMO 

AMICUS CURIAE 

- 14/10/20 – RE 611.874 
Julgamento por 
videoconferência - Tema:  
constitucionalidade de 
concessão de autorização 
para que candidato, em 
concurso público, realize 
etapa do certame em horário 
diverso daquele 
determinado pela comissão 
organizadora, por força de 
crença religiosa.  

- 22/10/20 – ARE 959.620 - 
Julgamento por 
videoconferência - Tema: 
Revista íntima para ingresso 
em estabelecimento penal.  
Práticas e regras vexatórias. 

- 04/11/20 – RE 776.823 
Julgamento por 
videoconferência - Tema: 
Necessidade de trânsito em 
julgado para 
reconhecimento de falta  
disciplinar de natureza 
grave relativa ao 
cometimento de novo crime 
doloso no curso da 
execução penal. 

- 04/11/20 - RE 600.851 - 
Julgamento por 
videoconferência - Tema: 
Limite temporal de 
suspensão da prescrição no 
caso de citação por edital no 
processo penal. 

- 09/12/20 – ARE 848.107 
Julgamento por 
videoconferência - Tema: 
Termo inicial do curso da 
prescrição penal executória. 

 

 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5819308
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=114960801&num_registro=202001706121&data=20200922&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=115290262&tipo_documento=documento&num_registro=202002078636&data=20200922&formato=PDF

